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PËRMBLEDHJE 

Nuk është e lehtë të ndryshosh historitë e lashta, me të vërteta të tjera historike që na bindin me 

kalimin e kohës. Vështirësitë kanë lidhje me një psikollogji të krijuar, e të ngulur ne mendjen e 

njerëzve. Një pjesë e mirë ndryshe e bindjeve të krijuara, vijnë nga mos njohja, njohje e gabuar 

ose nga veprime dashakeqe. Akoma sot ne shqiptarët diskutojmë fustanellen me fqinjet tanë 

grek, herojte mitik, Dodonën pellazgjike, aspekte të kulturës dhe të artit antik për të mos 

vazhduar me turpin tjeter të George Skandërbegut. Një popull që nga zanafilla, ka simbol “Kalin 

e Trojes” për mençurinë dhe dredhinë, njëkohësisht, nuk është kaq lehtë ta kuptosh ose edhe ta 

besosh. Historikisht periudha e qytetërimit grek fillon me datën e këtyre lojrave, në një treve 

dorike pra Helene, në një kohë kur rreth e qark kishte fise shumë më të mëdha barbare, thrako-

ilire. Kush janë ata që i kane filluar më heret lojrat Olimpike? Greket i kanë kopsitur mjaft mirë 

historitë e tyre mitike dhe ngjarjet shkojnë në harmoni, por aty këtu mund të gjenden dobësitë 

e krijuara nga lashtësia, entuziazmi dhe nacionalizmi. Më tej duhet të shtojmë se krahas një 

filantropizmi si modë e asaj kohe, Vangjel Zhapa sot nderi i Kombit tonë merr përsiper si askush 

tjeter në historinë botërore të rilindë Lojrat Olimpike të antikitetit dhe të jetë një donator i 

përhershëm i tyre. Nga Iliada e Homerit mësojme mbi babain e zotrave, Zeusin e Dodonës 

pellazgjike. Greket shumë shpejt e ndryshuan këtë tempull të lashtë sepse nuk ishte i tyre, madje 

ndryshuan edhe atë të Pitos, me Delfin fuqiplotë e të shejtë grek, si kërthiza e botës.  

Fjalë kyçe – lojrat olimpike, ilir, dafinat, grek, Vangjel Zhapa. 

 

HYRJE 

Lojrat Olimpike të antikitetit, të filluar në vitet 776 para Krishtit, janë kundërshtuar në kohë nga 

arkeologët dhe kronologët modernë. Shumica pranojnë se ato janë gadi një shekull më të 

hershme. 

Nuk është e lehtë të ndryshosh historitë e lashta, më të vërteta të tjera historike që na bindin me 

kalimin e kohës. Vështirësitë kanë lidhje me një psikollogji të krijuar, e të ngulur ne mendjen e 

njerëzve. Një pjesë e mirë ndryshe e bindjeve të krijuara, vinë nga mos njohja, njohje e gabuar ose 

nga veprime dashakeqe. Akoma sot ne shqiptaret diskutojmë fustanellën me fqinjët tanë grek.  

 

Fig. 1. Herojtë mitik, Dodonën pellazgjike, aspekte të kulturës dhe 

artit antik për të mos vazhduar me turpin tjetër të George 

Skanderbegut. Një popull që nga zanafilla, ka symbol “Kalin e Trojës” 

për mencurinë dhe dredhinë njëkohësisht, nuk eëhtë kaq lehtë ta 

kuptosh ose edhe ta besosh.  
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1.RINGJALLJA E LOJËRAVE OLIMPIKE NGA VANGJEL ZHAPA KA THIRJEN E TË 

PARËVE TANË ILIRË 

 

1.1 KALI I TROJËS  

Lojrat Olimpike të antikitetit, të filluar në vitet 776 para Krishtit, janë kundërshtuar në kohë nga 

arkeologët dhe kronologët modern. Shumica pranojnë se ato janë gadi një shekull më të hershme. 

Historikisht periudha e qytetërimit grek fillon me datën e këtyre lojrave, në një trevë dorike pra 

Helene, në një kohë kur rreth e qark kishte fise shumë më të mëdha barbare, thrako-ilire. Kush 

jane ata që i kanë filluar më herët lojrat Olimpike? 

 Grekët i kane kopsitur mjaft mirë historitë e tyre mitike dhe ngjarjet 

shkojnë në harmoni, por aty këtu mund të gjenden dobësitë e krijuara 

nga lashtësia, entuziazmi dhe nacionalizmi. Më tej duhet të shtojmë se 

krahas një filantropizmi si modë e asaj kohe, Vangjel Zhapa sot “Nderi i 

Kombit” tonë merr përsipër si askush tjetër në historinë botërore të 

rilindi Lojrat Olimpike të antikitetit dhe të jetë një donator i përhershëm 

i tyre.  

 

Fig 2. Vangjel Zhapa (1800-1865)“Nderi i Kombit”. 

 

Nga  Iliada  e Homerit mësojmë mbi babain e zotrave, Zeusin e Dodonës pellazgjike. Grekët 

shumë shpejt e ndryshuan këtë tempull të lashte sepse nuk ishte i tyre, madje ndryshuan edhe 

atë të Pitos, me Delfin fuqiplotë, e të shejtë grek, si kërthiza e botës. Nderimi i fituesve në garat 

olimpike në Greqine e lashtë u nderuan me kurorën e ullirit ose të dafinës, nderim ky që nuk u 

bë në dy Olimpiada. Kurorat e fitueseve në olimpiadat;  Parisi 1900 dhe  Berlin 1936 është 

dushku çka don të thotë një nderim i lashtë për ilirët tanë. Dihet se legjonet romaket, ato të 

Napoleonit dhe të nazizmit, kishin simbolet e dushkut. Duke hulimtuar, kam konstatuar se mbi 

kokën e Piro Burrit Molos, në zemrën e shqiponjës të gjetur në Apolloni, madje edhe stema e 

presidences shqiptare ka një ndërthurje me dy degë dushku domethënëse. 

                  
Fig 3, 4, 5, Piro Burri, Shqiponja me vizatimet e dushkut dhe stema e presidencës. 
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Fig. 6. Paris 1900 medaljet e fituesit. Shikohet simboli i dega e dushkut. 

 

   
Fig 7. Olimpiada Berlin 1936 në podiumin e nderit Oëens fitues i 4 medaljeve të arta dhe Tilly Fleischer 

fituese në hedhjen e shtizës. Në kokë kanë deget e dushkut dhe në duar një vazo me degë dushku. Marrë 

nga Libri Berlin 1936. Vol.2. Publikuar ne Los Angeles California 90028 (213) 461-2900. 

 

Lufta për ta zëvendësuar Vangjel Zhapën me francezin Kubertain është përsëri një tentativë 

mohuese, për buronjat e vërteta të rilindjes së lojrave Olimpike. Grekët ashtu siç hoqën fillimin 

e lojrave Olimpike të antikitetit duke i mohuar atyre gati 1 shekull, ashtu hoqën edhe 37 vitet e 

rilindjes së lojrave olimpike të Zhapës. Vikelasi presidenti 2 vjeçar i lojrave Olimpike e porositi 

Kubertenin që lojrat të quhen Olimpike dhe jo botërore siç i mendonte ai, ndryshe lavdia do ti 

ngelte Zhapës. Këto janë botuar në librin e historianit më të madh olimpik, David Joungut i cili 

vashdon më tej: “Zhapa është ylli i Kometës Olimpike, pas tij vjen Brooks dhe bishti i kometës 

është Kuberteni. Vendosja e Kubertenit në krye të historisë olimpike është i padrejtë.” Pallati 

Zapion ku janë vendosur në hyrje djathtas eshtrat e kokës së Vangjel Zhapës janë simbolika e 

zanafillës moderne të lojrave olimpike. Grekët këtë simbolike u përpoqën ta zëvendësonin me 

varrimin e zemrës se ballcamosur të Kubertenit në Olimp.  
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Fig 8, 9, 10. Nga e majta vendi ku janë vendosur eshtrat e kokës të Vangjel  Zhapës në pjesën hyrëse të 

pallatit Zappion dhe në vazhdim mbreti i helenëve Paul, duke vendosur në një piedestal zemrën e 

ballcamosur të Baronit Pier de Cubertain në një kuti mermeri të zi. Libri Pierre de Coubertin shkruar nga 

Conrado Durantez Corral. 1994 Lousanne Olympic Museum. Switzerland. 

 

2. PËRFUNDIME 

 

 Në veprën e tij Vangjel Zhapa na jep edhe sot mesazhin për një Europë të bashkuar për 

një miqësi popujsh të përhershëm të sinqertë me frymën e paqes e të bashkimit olimpik. 

 Nga  Iliada  e Homerit mësojmë mbi babain e zotrave, Zeusin e Dodonës pellazgjike. 
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